ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 111

Datum: 9. a 10. 7. 2012
Místo: Poděbrady
Přítomni: Bízková, Janeček, Kebo (9. 7. 2012), Bunček, Komárek, Rosecká, Knorr, Rottová,
Blažka (bod 3 - 5), Vlasák (bod 6)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisů a úkolů ze 110. jednání přTA
Zápis ze 110. zasedání přTA ze dne 28. 6. 2012 přTA projedná a schválí na příštím
zasedání. Úkoly ze 110. zasedání jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Aktualizace Národní politiky VaVaI
Předsednictvo diskutovalo aktualizaci Národní politiky VaVaI. Nutná je redukce cílů
a úkolů NP a jejich následné hodnocení. Z hlediska organizačního je třeba popsat, jak
organizačně uspořádat členění organizací/institucí a vyjasnit roli TA ČR. Z hlediska
hodnocení výsledků VaVaI a tvorby nových programů připravit, jaké nástroje mohou
být využity a které je třeba implementovat předčasně a připravit analýzu stavu
a analýzu SWOT k postavení ostatních poskytovatelů a jejich koordinaci.
3. Nový program TA ČR v návaznosti na priority orientovaného VaVaI
Bízková uvedla, že RVVI schválila Národní priority orientovaného VaVaI a předala je
k projednání do Vlády ČR. Předsednictvo diskutovalo přípravu programu Strategická
centra a dohodlo se, že za tento program bude odpovídat Bunček. Bunček byl pověřen
přípravou organizačního rámce/harmonogramu prací na programu. Program bude
velmi úzce provázán s evropskými předpisy. Program bude vytvořen ze 3 – 4 priorit
Národních priorit VaVaI, za které odpovídá TA ČR. Z hlediska plnění priorit budou
programy rozděleny na podoblasti.
O: přTA
T: 23. 7. 2012
4. Nové programy TA ČR, dosud připravované – EFKOM, EFKOM-VO, TINA
Předsednictvo diskutovalo přípravu již vytvořených programů TA ČR, a to EFKOM,
EFKOM VO a TINA. K úpravám znění těchto programů byl pověřen Komárek ve
spolupráci s KaTA. Komárek připraví harmonogram práce k těmto programům.
Programy by měly být připraveny k předání ke schválení do vlády na konci září t. r.
O: přTA + KaTA
T: 27. 7. 2012
5. Pozice TA ČR k novému programovacímu období a příprava projektu TA ČR do VaVpI
Bunček prezentoval předsednictvu materiál k systému hodnocení účelové podpory
aplikovaného výzkumu a vývoje, kde porovnal projekt IPN Metodika MŠMT
s projektem TA ČR a popsal zde rozdílnost a případnou duplicitu těchto projektů.
Bunček uvedl, že v IPN Metodika se odráží několik úkolů z NP, které nejsou
momentálně plněny.
Bízková uvedla, že dne 12. 7. proběhne schůzka se zástupci MŠMT, kteří se na
projektu IPN podílí – Moravcová, Rákosník. Na této schůzce by měly být
prodiskutovány oba projekty a vyjasněny sporné body. Bunček byl pověřen
zpracováním otázek na zmíněné jednání.
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O: přTA

T: 11. 7. 2012

6. Úprava stávajících programů TA ČR
Vlasák představil předsednictvu systém procesů v rámci programů ALFA a CK, a to
zejména aktivity uložené dle z. č. 130/2002. Předsednictvo diskutovalo zjednodušení
procesu v programech ALFA a CK a rozhodlo se tuto otázku projednat s VR.
Předsednictvo diskutovalo vyžadování doložení ekonomického hodnocení v programu
CK. Předsednictvo se shodlo na tom, že ekonomické hodnocení by mělo proběhnout
na začátku hodnocení.
V případě programu OMEGA se přTA zabývalo možností spolufinancování v programu
a rozhodlo se, že ji v programu ponechá. Předsednictvo pověřilo KaTA připravit
přehled projektů v programu OMEGA a jejich výsledků (1).
Předsednictvo pověřilo Komárka ve spolupráci s KaTA úpravou stávajících programů,
u kterých bude nutná změna, aby mohly být v průběhu září předloženy vládě ČR ke
schválení (2). Zároveň s těmito stávajícími programy budou předloženy vládě i
programy nové (EFKOM, EFKOM VO, TINA). Důraz u všech programů musí být
kladen na soulad s aktuálním Rámcem společenství. V souvislosti se zmíněným
Rámcem pošle Bunček na ÚOHS připomínky TA ČR k novele Rámce, které TA ČR
získala prostřednictvím TAFTIE (3).
O1: KaTA
T: 18. 7. 2012
O2: přTA + KaTA
T: 31. 8. 2012
O3: přTA
T: 9. 7. 2012
7. Rozpočet TA ČR na 2. pololetí t. r.
Předsednictvo projednalo rozpočet TA ČR na 2. pololetí roku 2012. V programu BETA
KaTA připraví tabulku s rozdělením financí na závazkované a předpokládané
a zároveň vytvoří přehled, jaké veřejné zakázky už jsou uzavřeny a kolik jich ještě
zbývá uzavřít (1).
Za program CK KaTA vytvoří přehled na příští zasedání, kolik smluv je uzavřeno a
kolik je na ně finančních prostředků (2).
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby vypracovala návrh stanovení dlouhodoběji
platného odměňování hodnotících orgánů (3).
O1: KaTA
T: 25. 7. 2012
O2: KaTA
T: 18. 7. 2012
O3: KaTA
T: 31. 7. 2012
8. Změnové řízení u projektu TD010056 v programu OMEGA - schválení žádosti o
změnu
Předsednictvo bere na vědomí a schvaluje žádost příjemce o změnu původu použitých
zdrojů u Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i. na spolufinancování řešení
projektu TD010056 v r. 2012 z neveřejných zdrojů.
9. Kritéria 3. veřejné soutěže programu ALFA
Rosecká požádala přTA o vyjádření k bodování dílčího kritéria 5.2. Příručky pro
oponenty. Předsednictvo schválilo zrušení bonifikace za nižší než maximální míru
podpory.
10. Stav programu CK
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci od KaTA o stavu programu CK.
11. Materiál ÚV: Příprava úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení
duplicit ve státní správě
Předsednictvo projednalo dopis od Úřadu vlády týkající se přípravy úsporných opatření
v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě. Předsednictvo
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pověřilo KaTA vypracovat návrh odpovědi v souladu se z. č. 130/2002.
12. Uznatelnost nákladů programu CK
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o uznatelnosti nákladů v programu CK.
Bízková navrhla, aby si přTA sjednalo schůzku s p. Ohlídalem, se kterým by byla tato
otázka prodiskutována. Předsednictvo s návrhem souhlasí a KaTA zajistí organizaci
schůzky.
O: KaTA
T: 20. 7. 2012
13. Rozpočet BETA
Rosecká informovala přTA o současném stavu rozpočtu v programu BETA s výhledem
na roky 2013 a 2014 a přTA vzalo tuto informaci na vědomí.
14. CK – stížnost TE01020248
Předsednictvo se zabývalo odpovědí kontrolní radě ve věci stížnosti projektu
TE01020248 a rozhodlo, že v návaznosti na požadované a již předané vyjádření
zpravodaje projektu z řad EHK, KaTA zajistí vyjádření EHK, zda s tímto vyjádřením
souhlasí jakožto celý orgán, tedy EHK.
O: KaTA
T: 31. 7. 2012
15. Stanoviska a doporučení z 15. zasedání KR
Předsednictvo se zabývalo stanovisky a doporučeními KR z 15. zasedání a požádalo
KaTA o zpracování návrhu odpovědi.
O: KaTA
T: 25. 7. 2012
16. Odvolání členy RP CK
Předsednictvo pověřilo KaTA předáním žádosti o odvolání člena RP CK Talíře VR.
O: KaTA
T: 20. 7. 2012

Další zasedání:

datum: 19. 7. 2012
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA

Přílohy:

Prezenční listina ze 111. zasedání předsednictva TA ČR
Program 111. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 111. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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